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Nummer   36     28e jaargang                                    28 juni t.m. 5 juli 2019 

 
Nieuwe methodes 
Voor groep 3 t.m. 8 hebben we nu nieuwe methodes op het gebied van natuur en techniek, 
geschiedenis en aardrijkskunde / topografie. Deze methodes heten “Naut, Meander en Brandaan”  
Naut is voor natuur en techniek. Brandaan is voor geschiedenis. Meander is voor aardrijkskunde en 
topografie. Vanaf groep 5 kunnen daar onze chroombooks bij gebruikt worden en groep 3 en 4 
gebruikt alleen het digibord. Dit zijn weer compleet nieuwe methodes die de kerndoelen voor 
“wetenschap en techniek” en ontdekkend/ onderzoekend leren helemaal afdekken. Het is fijn dat we 
voor al deze vakken weer helemaal up to date nieuwe methodes kunnen gebruiken. Zo gaan we goed 
mee in de vernieuwingen en veranderingen in het onderwijs. We zijn er erg blij mee! 
 
Nog een nieuwe collega 
Hallo allemaal, 
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. 
Mijn naam is Michel Beerta en ik ben 32 jaren oud. De afgelopen 7 jaar heb ik op verschillende plekken 
in Nederland lesgegeven, waaronder bijv. Amsterdam en in Friesland. Nu de vraag naar leerkrachten 
toeneemt, geeft dit mij de kans weer dichterbij huis te gaan werken.  
Ik woon nu sinds een jaar in Staphorst bij mijn vriendin en haar dochter. 
Nu heb ik er erg veel zin in om het komende jaar op de Aremberg te mogen werken. En het jaar met 
groep 6 te beginnen met twee meesters, is natuurlijk helemaal uniek! 
Tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 
Samenvoegen groepen 6 
Om alvast een beetje aan elkaar te wennen hebben beide groep 6 afgelopen dinsdagmiddag in het 
speellokaal een leuk kennismakingsspel gedaan. Alle leerlingen vonden het fijn om als groep een 
activiteit te doen.  
 
Luizenpluisouder gevraagd 
Het luizenpluisteam komt nog een ouder te kort. Wanneer u zin en tijd hebt om na iedere vakantie 1 
ochtend mee te helpen om allle leerlingen te controleren, dan zou dat heel erg fijn zijn.  Door deze 
controles houden we een “uitbraak” van luizen mooi binnen de perken. U kunt zich melden bij juf 
Dorien.  
 
 

28 juni  Rapporten mee 

28 juni  Juffen dag in groep 1 en 2  

1 juli Jeroen Oosterhof Voorpoort 

Week 27  1 t.m. 5 juli rapportgesprekken 

5 juli Juffen dag in groep 3 
Juffen dag in groep 4 

5 juli  Generale repetitie musical groep 8 

8 juli  `s Avonds afscheidsmusical groep 8  

9 juli  Afscheidsfeest van juf Christel en juf Karin 

10 juli  Schoolkraken 

12 juli  Laatste schoolochtend- 12.00 uur start van de zomervakantie 
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Aankleding van de school 
De ouderraad is ook nog op zoek naar een ouder die 4 tot 6 keer mee wil helpen om de school en het 
podium in de hal in een bepaalde sfeer aan te kleden. Dus wie tijd en zin heeft……..? U kunt zich 
aanmelden bij Dieteke Westenbrink (moeder van Koen, groep1 en Jort, groep 3). 
 
Waterpret 
Aan het begin van deze week was het heel warm. Daarom hebben we belsoten om afgelopen 
woensdag lekker met water te gaan spelen. Na de pauze werden de badjes en bakken gevuld met 
water. Daarna kon iedereen die dat wilde met zijn/ haar waterpistool elkaar lekker natspuiten. Er was 
ook een “droge” hoek ingericht. Daar konden de kinderen gewoon spelen. De zandbak werd tot strand 
om getoverd en iedereen heeft zich heerlijk vermaakt. Een geslaagde ochtend.  
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuws vanuit de MR 
De MR heeft afgelopen maandag haar laatste vergadering gehad. Tijdens deze vergadering heeft de 
MR afscheid genomen van de voorzitter Raymond Spijkerman. Na een aantal jaren de 
voorzittershamer gehanteerd te hebben, was het tijd om afscheid te nemen. Raymond werd bedankt 
voor zijn aandeel en bijdrage in het meedenken, advies geven en besluiten nemen, maar natuurlijk ook 
het voorzitten van de vergaderingen. Als blijk van waardering kreeg hij een attentie aangeboden.   
Daarna heeft Jan Leenstra de voorzittershamer overgenomen. Jan is nu de nieuwe voorzitter van de 
MR. Jan Leenstra heeft 2 kinderen bij ons op school; Roos in groep 5 en Isa in groep 7. We wensen Jan 
veel succes en plezier in zijn nieuwe rol van voorzitter.  
 
 
 
 



Nieuwsbrief 

 

 
3 

 
Informatie vanuit de jeugdgezondheidszorg 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland doet gezondheids- onderzoeken als kinderen 5-6 
jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op 
school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn dan doen 
we het gezondheidsonderzoek in twee delen:  
· De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. 
· Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het 
tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige. 
Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht 
van kinderen te meten. De ouder vult thuis van tevoren een vragenlijst in via het online ouderportaal 
Mijn Kinddossier en kan hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag 
en opvoeding. Na afloop ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek 
klaarstaan in Mijn Kinddossier. 

Voorlichting in groep 8 
Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een 
gezonde leefstijl. Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's: 
· Fit in je vel 
· Lekker fris 
· Media en een gezonde jij 

De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze 
voorlichting aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord. 
Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis. 

 


